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Kernf:.;sica van Prl)f.l~r. v.J .Poppema. 

Me'1 tor: Ir. ti. A. van der Heide. 

ttd.l : 

Het oybouwen vttn en het vel'richten van 
ori~nterende metingen aan een bron van 

ge~ol~riseerde ionen. 

u.d.2 : 
Het verrichten van metingen om de intensiT 
teitsverdelln~ en de cmltt~ntie 10 een 
doursnede van de geproduceerde ionenbun
del te bepal.en. 
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Dee1 I: 
De Opoouw van de gttpolar.J.saerde ;.iooenbron. 

A; Alge~ene oeachriJvin~. 

rrer l.)rii!ntat~e geven we in figuur 1 een blokschewa van de 
e;;epola.ri~::Jeerde .ionenbron. In i'iguur 2 stai;l.t de bran op so.naa&l 
e;etekend. 
Aan de hand van het b_okscneula oekijken we de opuouw van gi:UJ

wolecuul tot gepolariseerd ion. 
Miet tJehu.lp van het t!;asinlaats~stee~a wordt technit:wh zuiver 
watersto:fgas in dru.k gereduceerd van de druk 1n het waters~•••r- · 
voir tot v,1 tl.)rr, de werkdru.k van de dissociator. Het water
stoig~s wordt daurbij door een reuervoir met ~edestilleerd 
water geleid onder een drilk vt:t.n ciroa 500 torr waardoor bet g,aa 
bevochtigd wordt met waterdamp van k~ertewperatuur. Hierdoor · 
wordt ·een grotere dissociatiegri:iad bereikt dan zonder bevochti
bing; dus een groter~ opbrengst aan atomen. 
In de dissociator wordt het Wi:iterstofgas door widdel van een 
hoog-irekwent ontlading (een z.G.n. electrodeless discharge) 
on tleed in waterstofatomen. Jm een p~rexiJL4i1:3 ( diaweter circa 
JO Ul.IJl, lengt~ 250 uua) waarbi nnen de on tli:id:ln~ word t otlgew~:~kt, 
z1tten twee lusvormige elektroden (ca.pacitieve koppel.lng), die 
verovnden zijn met ~en 1vu MHz, 300 watt oscillator. Het rende
ment van de osclilator 1a ongeve~r 25~. · 
Vii:i een u.itstroowkanaaitje in da ~Jrexou.is (diameter 3 wm) 
struomt net gas !.lit de disso-cl.ator.lAet ochu.i._tJ van het uitstr\Jvm
kanai:iltJe en een dlalragma wordt Ul.t het uitstromende gas een 
O..Lnde.i.. e;;evorwct. D1 t wordt in 1it;;ul.4r 1 het bundeivoraun~.YateeJJA 
genuelild. 
lJeze oundel dvor~oupt een titerK inhow.ot:;~en .w~neetve~d tussen de 
pvvi tips van een quatiru_pvul~uu.clnee t. .Jeze qu.adru.pool nae1 t ean 
.i..engte van 40 em, d.~ ufstc;.nd der .pou:i. tlpt;t n~dmt wet de ounde1-
rientin6 1.1neair tue van:) tot 15 ~ w.et,een ve.i..dsterkte op de 
poult:lps van o kue. ~~ 
In l j e,u~o~.r J is he t ,ltaoi-dill&6raw van H-u. to om 68 teKend. Hieri n 
staan de energie-niveu.us van het H-atoom in de 6rondtvest~nd 
u.:lt6ez~t ala funct:le van de lua5netische vej.dsterkte. ~ie ouk 
litt. 1. 
Die atomen ir. de oundel wat:t.rvan de ej_~ktronenspin p~allel aan het. 
plu.u.ti:Jel:ljk: heersend mat;;neetveJ..d staan, 1n ii0 uur J de toe-
standen { 1) en(2), worden naar de as toe5ebogen en die at~men 
waarvan de elektronen•p1n anti~ar~1lel staan, in fig. J de toe- · 
standen (J) en(4), vv.n de as a.f get)Qgen, door bet sterk inh~: ... -: 
veld. De krachten ont&:~taan doordat de H-atowen dipolan :aijn · •· 
door het inhowogene veld naar geltLng hu.n e.~.fektiei' magnetiscil 
moment gefocusseerd of gedelocusl:3eard • Door deze krachten 
verkriJgen we een ruimte~ij.ka scheiding van de deej.tJes l.n to.a
st~nd \1) en(2)~de deeltjea in toe~t~nd (J) en(4),(Stern-
Ger lach-etl'e.kt). · · 
Daar we de ge1ocus~· erde atomen ioniseren in een sterk wag
netisch veld (H/Ho taan de protonspins voor de helft parallel 
en voor de heltt a tipar~lei au.n het uitwendi~•veld. 
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Indian n\L i = de pg•arisMtie~rtltd. • a.- •• lilet 
•• ... = de lractie v&n het a.antal d.tel tjea waarvan de 
protons})in parallel ~an het ~agneetveld atW:lJl. 
N - = de iractie waarvan de deeltjea een protons~in 
heooen die ~:;~.ntiparaliel 1:1&n het veld ataan,dan zo\1 de 
pvlarisatiegr~:;~.ad van de bundel,na ioni~atie,n~l z1jn , 
Hierbij is N·h + N- = 1. 
Daarom worden h. :f. overgan6cn ge5:ndu.c~erd v~~gens de 
z.t<;.n. adiabatische passat.ge meth~du. ~.o.v. deze .wethode 
worden in een zwwqvelct·de deeltjee in toaata.nd {1} over
gevoerd in toeatand (3). Voor een kias~iske en quant~- · 
mechaniscne beschrijving zie litt. (1) en(2) en(j). We 
oereiken hiermee, dat bij ioniaat~e 1n een sterk.m&in•
tisc~~eld de theoret~sch haalbare ~olarisatiegra.ad 1 is. 
Daze overgangen vinden pl~:;~.ats in de apin±lipper, die 

·. in 1igu~r 4 schew~:;~.tlsch is weergegeven. 
'BiJ het dour~open van de sp1nflipper onderv~nden Je 

· ·. deel tjes een ~~o:fneULend eta tisch ~iigneetve ... d {van 15 tot . 
5 0a) en waaro p loodrech t gesuperponeerd een hoo5 -i·rekwe.n t 
mat;netisch ve~d (1 = ],.j .lllHz en waplitude van J ue). De 
~onstructie is analoub aan een ontwer; dat toege~ast is in 
!Jacla_y. Bi j he t tes ten van de tJpint·~~p~er oleek de 
e1riciency e5 L 15 ~ te zijn (zie l~tt. 4). 
Achter de s~1nfLipper is een diafru~a ti~pla.atst om 
enerzijds de ~edefocusaeerde deeltjeB teg~n t~ hoaden en 
anderzijds om een zo groat mogelijke uoiecalaire stroo1in&s• 

'"',weer a tand· tussen JJut.gnee tkawer en, iuni -sa torkW&Aer aan 'W 
bren~en. llit. doen we,omdat we in de ionis~:t-torkalUer een zo 
la~:;~.g mo0e~~jke druk wi~len oereiKen, zodat de bijdr~e aan · 
ae ionenstruow door het restg~:;~.a zo k~~in wogelij4 ~~. 
~uet behu~p van een z.~.n. strong-field-~onizer waken we 
~.o~ t de u toulli0\4.fldel een ionenbLA.ndel. In 1'igu.LA.r J is de ge""' 
oruikte ionisator wet extractor schawatlsch we~rgebeven. 
Door ~lddel van een direkt verhitte kathode en een 
anode wordt ~n de ionisatorbLA.is e~n elektronenbundel 

· gevor.111d. Dovr een sterk a.xiaal ml:1gneetveld (2 k ue) kan 
. er in de bui~ een ~rotere e11ectieve s:roomaterkte in 
· stand gehu~den worden dun zonder een veld. 
Vule;ens Spangenuerg, zJ.e litt. ), ~s de ma.x~m&.le elek
trunens trvum door een lange nauwe ou.~ s:1..h !.li. 2 , z onder mag nee tveld: Imax = e. U ~" • ~). ) 

met sterk magneetveld: ~ . = C' o3/~ 
Hierin 1s; U= energie der electron~n ter plaatse van de 
anode-~1 =3d,9. 1u-6 A/(e.V.)~"· 

~ = 32,4. 10- A/(e.V.}~ .. 
en d//, .~ ~ 1 

d = jic:Ul.~t~ter en 1 = lengte v~:.~.n de b~iH. 
~e maximale stroom door een buiti met een sterk axiaal 
gericht ~agnet1sch veld k~n dan vee~ grot~r zijn dt.t.n 
zunder een ~ergelijk veld. 
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.Door boteingen van ele.ktronen m.et t.ttomttn treden er 
ionisaties op. Het &fintal, *'"fOl'a~ iun.an !lw.ngt af v-.n 
de dichtheden vfin de atomen en e.ektronen, de werkz~e 
doorsnede en het volume waarin d~e ionisuties op
treden. 
Hat aantal ionen dat in een volwae-uleA.I!ent per seconde 
wordt ,.;evo1m1d : 

iiierin it;; d.N+ 
volu.we elew.ent 

(/"= 

dN+ • ~l\. v_ ng 21'Cr dr. dz 
= ca.antt:t.J.: e;evul'uide lvnen per secunda in een 
2 11. r lir • dz • 
werkzume dooranede van het ootsingprocea, 
deze i~a t.d·n~nk.elijK van de snalheid dar 
elektronen ).• .\ van de .~,.>Otentiaal U ter 
pla.atae; tr ~c cr (U) 

~'l- = dicn t ... t:: .:.d .,vw~ de ele.ac tronen 
nj '=" dichtneid van de a.toLlen ,(2;-r'i 

v- : snelheid van de elektronen met v_= V ~·· 
We voeren in_: ~ 

.J = stroomdichtheid dar ele.K:tronen = ·n- v. e :::: 
J- {U) 

wordt verkregen door De totaal gevor~de io~en-stroom I+ 
integrat~e over de ge~e~ ruimte; 
I+ = e · j. d N+ = 2 }C f j { cr ( U) • J- ( U) · n..] rdrdz 

rlil4""~e. o , .t1 
Hierln is R de straal va~ de ioniaatorb~is, hiervoor werden 
de waarden ~,b.7en·6 mm gebruikt en 1 de len~te van de 
jonisator, deze is circa 1o cw.. 
De werkzawe doursned~ van dit ionis~tie proces 1s eaweten 
dour Fite en Brackmann, zie l~tt. b en wordt ~e~evan in 
ligu1..1.r L. In daze 1iguu.r is aen belangrijk nevcnverscbijnsel 
van het ceoogd ionl~t.iotleprooes weergegeven n.l. de vo»ming 
van_H~+ - ionen. Het _b.i..ijilet dat over het uetrokJCen energie
e;erneo: n.l. 25v eV<U<.35u eV, Uife~~-2. OJ:I. Van de 
verhouding v•n ~ tot~werd gebrul~ gewaakt bij hat 
detekteren van de H- ~toombunde~. Van het nevenverschijnael, 
de vorwing van H +- ionen~ maken we gebruik bij hat 
iunenoundelonderiuek van de lQnisator,zodat we geen atoo~
b~ndel nodig heooen. 
De ruoeilijkheid voor het berekenen van de 1+ ligt hlerin 
dat we de potentiaalverdellng U= U {r,z) ln de ionlsator 
niet kennen en dus ouk o-{r , z) en j- {r,z) niet. 
'lie kunnen weJ. een ru.we SCilu.ttin6 .waKen van de te ver\~achten 
protonenstroQiu • 
.J.)e !)Otentiai:il. in de culs llbt tussan 25U qn J20. ~o~t • .uan 
za.J.. de werkzti-We duorsnede tY.ssen Jb an 25 · 10 22' 2l.i~gen (zie lig. b) .\ls gewiddelde newen we e7H=lO, 10- m • 
Uit de wetingen van de intensiteitsvardu~ine v~ de ato~abundel 
o~i.jkt dat de ge.liliddeJ.de oundeldichtheid 4.10 atomen/~ aeo. 
is • .lJe snziyheid dar ato~en is de ~lf8Ntf.::1e sne.l.i:leid 
( v= ~bvU a) zodat nH = 1, 5 • 1u a m • 
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D.aar we de dichtheid der atUIIiell niet op de p'l~ts waar de 
ionisa.tor zich bevindfl gemettn hebben maar er v66r, zal"d:e 
dicntheid niet 1,5.lQ at/ aJ zijn maur minder. Nemen we 
aan, dat de dicbtheid oagekeerd evenredig met ~ diameter 
van de bundel afneeat,dan wordt 1 nH = 1,0. l~ atomen /mJ 
Tevens is hierbij aangen~en, dat de di~eter hyper-bolisch 
met de a!stand tot de vierpool-magneet toeneemt. 

De effectieve stroom in de bl.lis blijkt ongev•tx:tl40 mA 
te zijn. Met deze t:t.annamen wordt : I+• cw:nu .21r[ LJ-(r,s)dz:rdr. 
Stel dat J_ (r,z) onafhandelijk van z is, dan w8r~t de totale 
opbrengst : lt•OJt·OH·l- .l = 0'1 7.,A)-A. 
De ionenstroom werd gemeten direct achter de extraktor. Het 
aan-uit e1.fect van de qu.adrl.Lpoolla&gnee' op de stroom aag ale 
een goeda maat voor de protonenatrooa gebruikt worden. Ala 
de ma.gneet aangezet wordt, worden de H-utomen ge!ocussaerd, 
zodat een e;er~cht.e bu.ndel ontst~tl,,w~:~.a.rdoor in de ioniaator
buis een grotere dicbtheid ontstatlt. De opbrengat aan ionen 
neemt daardoor toe. Het aMl'l-ui teffec~ bliJkt 0,6_#A te zij·n. 
We zien dat de gesobatta· weuu-de ongeveer de~elf'dft ia ala 4e 
gemeten w~de. De zwakka pu.nten in de scbattii'lfJ, zoala het 
potenti~al verloop en de effectiave e1eotronenatrvom in 4e 
buis, kunnen.we moeilijk. controleren~ Vorder ia ook aangen01aen 
dat alle gev>orrade ionen gelxtr.aeerd worden. 

B: Enige nuaeriake ili!vena v~n de bron. 

Het gaaverbruik bedraagt ongeveer 0,25 Jil./s ofwel 0,3 cc/ .. c 
(n.t.d.), hetgeen overeenkoat met 9.lO~deeltjea per secon~e. 
De bundelintenaiteit der H-atomen, gdmeten in een dogrsn«4e 
kart voor de

1
1oniaatorkamer, bedraagt oneeve~r 7.10- tl/a 

otwel 2,4.10 ~ at/sec. 
'Hat a.an··ui te11ect van de quadrupovl op de ionenstroom is 12 0 1 6.}'-•, zoa1s we hierboven al verweld heoben, oi·wel 4.10 
protonen/sec. Dit betekent dat de ionisatie-effiaienoy voor 
H-atomen ongeveer 1, 7\foo is. 
Bij het onderzoek aan de ionisator hebben we gebruik geaaakt 
van een H2 +- ionenstrvom. Bij een dru.k van 5·JI-1torr in de 
ionisatorkamer, is de stroomaterkte vngeveer ~A en deze 
varieert ongeveer 1ineair met de druk in de kamer. De dru.k
variaties zijn gemetan met een ionisatiemanometar. 
De gasafvoer geschiedt door drie diffusiepo~pen, die ieder 
een sectie van de ivnenbron op vacua. nouden. 
De eerste sectie besta~t uit een k~er,wa~rin zich de disso
oiator bev~ndt en wordt door een 5u0 1/s-pomP. met stikatof
koelva.l gelvacueerd t~t een werkdruk van 4.tfTtorr. Daze waar
de is afgelezen op een luchtgeijkte Pennin~-manometer. 
De tweede sectie best.aat uit een.ktSmer Waiirin zicb de 
quiidru.poolmagneet en de spintlipper bevinden. Deze kamer 
wordt up vac~Um-gehouden ~oor een l4u00 1/s-pomp mat balfle 
tot een werkdruk van 5.1f~orri geme;en met den ionis~tie
.w.anom.eter. 
De derde sectie bestaat uit een ka~aer waarin zich de ionisa
tor met bijbehorend ionen-optiach lenzens;e1sel en detektie
appa.ratuur bevind,.Deze k~er wordt op hoogvacuUm gehouden 
door een 2000 1/a•pomp met a'1katof koelvlil to• een werkdruk 
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van circt 2.toiorr. 
De voor-v~cuUmpomp is een lbO m3/h-poap (50 l/s ). 

De ont1ading in de dissociator wordt gevoed door een 
100 MHz, 300 watt oscillator. Deze oscillator wordt gevoed 
door een gelijkepanningaappara~t (J kV,400 mA). 
De voeding van de quadrupuol gescni.edt met een 6elijkrichter 
die een stroum van )uu A bij een spannlng van 16 volt kan 
leveren • 
De voeding van de ionisatorspoel geschiedt ~et ~en ge
lijkrichter in aerie •et een stroomeestabilisaerd voedings
app&rQ.c;:~.t, die samefi een stcoum. van lu A bij een spanning 
van lvU volt leveren. 

Deel 11: 

vnderzoek van enige kar~tt:triHt:iekeLei~enscl;,appen. 

A: Underzoek_~-~lll!.~?:.!.!!.!l!!!~lif!&._"!!!!. __ c!_'!_!!oombundel. 

De opbrengst aan H-atomen werd gemeten met behulp van een 
fuikdetektor, die in 1iguur 7 getekend is. We ga~n nader in 
op de werking van de fuikdetektor. 
Doordat de H-atomen door de vierpoolm~neet gericht zijn 
zullen ze bij het doorlopen van een lange nauwe pijp niet 
tegen de wand botsen en dus hierv~n ook geen weerstand 
ondervinden.Bij het naar buiten gaan zullen ze wel aen 
weerstand ondervinden door de botsingen tagen de wand.Er 
za1 dientengevo1ge een drukval over de pijp komen te staan, 
zoda.t de druk in de stuwruimte hoger is dl:ln die in de ri.lim
te rondom de fuikdetektor. 'ife berekener:t het verband tussen 
drukval en de bundelintensiteit. 
Volgens litt. 7 en ti wordt het geleid~ngsv$rmogen voor 
moleculaire stroming door een pijpje met lengte l en str~al 
r uitgedrukt door : ' 

C=O(¥ met D<= ~ v~~~ 
Hierin is : C= ieleidingsvermogen. 

k= ~onstante van Boltzmann. 
T= absolute te~peratuur van hat gas. 
m= molecu~lgewicht van het ti&S. 

Voor atomaire wateratof 1s :~=5,2 l/sec mm2 en wordt 
C= 5,2 r)/1 ~sec met 1 en r in mm. 

De druk in de fuik werd gemeten met een Balzers-ionisati•
manometer. De dru.kaanwijzing van de Iaa.noineter is aterk af· 
ha.nke1ijk van de g~ssoort. De meter is voor lucht geijkt 
en geeft de druk in torr • De a:thanke1ijkheicl v~~Ln de gasaoor~ 
wordt bep~ald door de waarde van de werkz~e doorsnede 
van de ionisatieprooessen. De verhouding van deze waarde, 
ten opzichte van de w~de behorende bij luoht.noemen we 



de ijkfaktor. Voor eon ~.ntal gaasoorten ge~ft de fa
brie.kscatalogua de ijkfactor. Voor atomaire wa.terstof 
moet deze berekend worden. 
In figuur 6 staan de werkzame duorsneden va.n de procesaen: 

e + H2 ~ H2+ + 2e met '.if.l 
en e + H -+ H+ ..- 2e met fljf 

uitgezet ala funktie·van de energie der elektronen. We 
zien dat in het van belang zijnde energie-gebied ~~f~ 
Nu is de ijkfaKtor van moleoulair watersto! (~~ 1~,2. ~ 
.!£en afgelezen druk p is dus in werkelijkheid : 11L 
PH=•druk tengevolge v~ de H-atomen = 2,2.1,5.p=),)p. 
Indien over de lange nauwe pijp sen gemeten drukval p , 
(in torr) st~t, dan is de hoevealhBid uitstromend 8&8 Q, 
die in evenwichtstoestand nat~url~jk gelijk is aan de 
hoeveelheid instromend gas : 

Q= (J,) p).C= ex!-~ tl/s me~ Ot!= 17,2 l/sec mm2. 
De afmeti~gen van bot piJpje zijn r= 7,5 mm , 1= 210 mm; 
stel dat we een .Ap= l,U·/1-~torr aJ.lezen,dan is de bundel
intensi tei t : Q= J, 5·/Q-Stl/sec hetgoen over~.enkomt met 
1,2·111rdee..~.tjes, die per seconds de oundeldoorsnede pas
seren. 

Bij 1.u.eti'1g v~ de intensiteitsverdel.ing Sflelen vier instel
o~re pa.rameters een rol, n.l. de afstca.nd van hat •.titstrov~
li<J.naa.ca.l tje van de p,YrexiJI.<llS t..Jt het d.Latr~a· voor de qua
dr~Apouii1Aag'1.ee t, die we met .x. ~ndt .. dd~:tn, de diama ter d • van 
het uialragrua t~ssen quadrupool.~~n~et en dldsoc~ator, 
ue noeveelneid toegevoerde g~~ en hot ver~o5en dat de oHcil-
lat0r levert. i.l'os~e.I..~~~--
Dour ~u de f~ikdetektor achter ee~ra5ru~ tussen de 
qut~.drupoolwagneet en ionisator (zie fig. 2) te plaa.tsen 
kun~en we de oundeldichtheid als 'unktie van de str~i 
beiJalen. 
Doordat hat aan- uit-eflekt van de vierpoulmagneet een 
goede waat is vo.;r de intensiteit van de duor5elaten ou.ndel, 
geor~iken we dit af'!ekt v.m de parli.Ulttters zo in te stellel"l, 
dat een zo ~root wogeLljk at1ekt d~s intansiteit optreedt. 
De druk die de 1uikdetektor ca.an6tteft noeruen we p ala de 
m~neet aandtaat en Pu de druk ~s de ro~neet. ui!staat, het 
ver schil t;;even we u.an met il .II• met Po oedoelen we de a.ch ter
grond dru.k ln de UU:lS'neetk~::~.mer. 
De bundeldichtheid t (r) definiUren we ~ls het aa~ta1 
~toiDen dat per seconde ~er oppervl~teU¥nheid (mm~) 2een door1nede ~asseert; we gebrulken ala ean11e1d (at/m.m ) • 
Met .1 4 ( r) is oedoe.1. J de bundeldich t.heid van de ii-a to~en 
en j P(r) de bundeldichtheid van deolt~ea die ni~t door 
de Vl~~p..>ulwagneet Zljn gefocl.laseerd.· :Ueze deeJ.tJea ziJn 
~:t.ikowstig ui t de dlasociatorkal:ler en de b~.tnde,1 wa.u.i.ert 1.ut 
in de ~~gneetK~er. 

. ... .., ' 
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In grid iek I staan twee meet aerie a {aet de indices 1 en 
2 aangeduid)~ul.·tsezet me. t de d~ait berekende dichtheden. 
We zien dat ¥ (r) k~nsta~t is tot r = 6 mm. 
Daar het, gezi~~ de cvnstruKtiea!metingen, redelijk is 
om aan te ne~en dat deze dichtheid over het gehele 
detektiegebied konatant is, oetekent dit,dat de detek
tie•uet.aode gued ls voor een stra:a.al r< o~. We zien da.t 
~an de dichtheid vta.n de H-at~men <i, (r) al M.tgenomen 
ls,zvdat we een goede achatt1nb van 8e H-atofuen bundel 
diwueter kunnen waken • .!Jeze is vngev~er o'~• zud<.4t het 
gat t~ssen ionisator- en w~neetkw~er,dM.t een diameter 
van 2uwm heeit,voldoende grout is. 
Huewel de meetnauwke~lgheid van de totale intenaiteit 
al. s 1 unK tie van de s tra.a.l vr iJ sltacht is ku.nnen·, dovr 
~Ai t1uidde..Len over een aant~aJ. pu.n~en, toch eert rede.J..ijke 
1ndr~k krijgen .van de dichtheid en dichtheidsverdellng. 

B: under~!.L!!!!_~!.-'=.!i!.!!!i.~.!.l· tever~..!!&_ Ylill de ionenoan~. 
De doelstelJ.ing wM.s om die diameter van de ion~sM.torbuis 
te bep~ilen die enerziJds de grootste opbrengst aan 
ionen en M.nderzijds de kleinate bundeldJ..w·eter levert. 
Hiertoe is een ringensysteem ontworpen wa.rmde de totale 
ionenstr~o• en de verdelin& over de afstand tot de as 
te bepalen is ( figuur b). 
u~dat de kwaliteit,voor zover d~or de ionisM.tor bepaalt, 
van de ionenbandel niet ~&fhangt van lie maesa. der ionen 
is bij deze metingen gebruik gem~akt van de vorming van 
ionen uit lucht ( eventueel restgiis). De met.ingen zi.~n 
verricht in een doorsnede vlak achter de extra.k.tie-elektrG
de. 
Bij deze stroommetingen bleken de oeiangrijke parameters 
de ele~tronenstrooadichtheid, de energie van de&ektronen, 
de spanning van de extraktor ten opzichte van de ionisa
tor en de druk in de k~er te zijn. 
Het is niet mogelijk om de eiektronendichtheid exact te 
bepalen. De dichtheid van de aektronen kunnen we wel be~ 
invloeden door variaties in de kathodetempera.tuur, de 
a.node-kathodespanning en de sterkte van het axi~ ge
richt magnetisch veld. Daar we de invloed van de buisdia-. 
meter willen bepalen ~oeten we genoeade p~~eters kon
stant houden en op een WCU~Lrde die een zo groot mogelijke 
ionenstroom oplevert. Als maat voor de elektronendicht
heid is de M.node-kathode-stroo~ zeer geschikt; deze ge
ven we op ala lel (mA).um de elektronendichtheid te Y&ri
eren, variUren we tA.lleen de kathodetemperatuu.r door de 
gloeistrooa van de kathode te verM.Tlderen.De anode-ka.thode• ·· · 
spannins houden we konstant op J5U volt met behulp van 
een spann~nga~~atabiliseerd voedingaappar.at. Het magna
tisch veld wordt bepalild duor de pol.risatie-eia en wordt 
konst...nt in~eateld op 2 .k:Ve. 
~en ...ndere parameter,die invloed op de stro~w hee1t, is 
de druk in de ionisatark.aer; die me~ p ~angeduid word,. 
Daze v...ril!ren we dl,)or een grotere of kleinere hoev•elheid 
lucht in Gie kamer tue te laten. 

I , 
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De extraktieapannina, dit.ie 4e spanning tussen extrak
tor en ionieator, atel~en ._ in met een apanninga-ge- . 
sta.bilist!erd hOOiapallft1llfi&PJIIl"~ t {max. 2 kV ) • Deze a pall• 
ning geven we &.n a.t '••tr • 
De extraietor zelf wordt ut bebulp van een batteri~ op 
een positieve spanning r0ft4 +5Volt ten opzichte van de 
kollektor 6•houden. nit w~r4t gedaan om te vuorkuaen, dai 
de secondaire-elel,ronen, die van de extraktor naar de 
kollektor gaan, het te onderzoeken beeld v~n de.stroom
verdeling vertekenen.Voor de polarite1ten zie !iipur 9. 
Het ringenaysteem, dat in fisuur 8 getekend ie, is zo 
gekonstrueerd, dat op een bepa•lde e~ektrode de strooa 
tussen twee stralen valt. Het opperv~~ tuasen die twee 
stralen kunnen we uitrekenen en d~ee de stroomdicht• 
heid. 
In de gr~:~.fieken ..II. t/m ::n: , die ieder bij een bepa1:1lde 
diameter van de ion1aatorbu1s horen, staan de resultaten 
van de metingen uit6eZet. In de subgroepen l en 2 st&Mn 
de dichiheidsverdelingen bij een extraktiespanning van 
respektievelijk 1200 en ldOO Volt.De opbrengst aan ionen 
in deze onderdelen zijn zodani6 gereduceerd, dat de to
tale intensiteit een microampere ia.In zo'n subgroep 
stabn meest~l twee dichtheidsverdelingon, die otwel biJ 
een maxim&le totale kolleK:torstroom (• 11 ~« ~ ofwel bij een 
maximale dichtheid op de kollektor~s ~·· • )be~oren.In 
en.Kele gevallen tieken deze instell:1ngen dezelfde te zijn. 
De instel~ing met de maxi•~• d~chtheid op de as word~ . 
verKregen door de stroom ~p het binnanate kolle~torela~ 
~ent te op,~iseren. · 
In deze s\£bgroepei1 sta.¥.t {~Jet stippellljnen) ook uitg.ezet · 
de af6eleide intensiteitit--ofwel rJ(r). net oppervl&k. 
onder deze curve is een maat voor de totale stroom I(~). 
In de sub&roep 3 stu.w.t de maximale totale intensiteii 
als funktie v~n de druk. Hierbij is staeds geoptimalia.t..!.t'4, 
zodt:Lt de stroom zo groot mogel1jk is. 
We moeten nog een opmerking plaatsen bij het feit, dat we 
een meting verricht hebben met een ionisatorbuis, waw.rval\ . 
de binnend1ameter in atapJes toent~emt in de bundelrichtiq • 

. Deze buis wordt trapvor~aige ionisatorbuis genoemd.. . . 
Zoals te zien is in de figuren J van de grafieken :0: t/m X 
blijkt, dat de totale ionenstroom niet lineair toeneemt 
met de druk in de kamer. Als de druk toeneemt zal het aan
tal gasatomen of molecl.llen per volume-eenheid evenredi& 
toenemen (bij konstante temperatuur), \t~~:~.rdoor het aantal 
gevorrnde ionen evenrttdig groter wordt. Daar di t niet het · 
geval blectk te zijn rees hat vermoeden, dat ruimteladin&·a
efiekten een rol apelen, Doordat de positieve ionen zee~ 
langzaam in de asricht ing bewegen zullen ze een zekere .. 
bijdrage kunnen leveren aan de ruiatelading ondanka het 
fei t, dat de ionenstroom veel kleiner is dan de elek.tronen•' 
strova. We m&ken een schM.tting van de ruimtelading (\h 

stel de energie der ionen r'ifbeV (meetkundig gemi~ .... 
delde der mogelijke ene~g~eln), het oppervlak van 

de buis doorenede llO U1lll {buisdiu,ettr 12 1111) 
en de ionenstroom ~· .Dan is f+ =~.l(r#coulomb/a3. 
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De energie dar elektrone~}OO ~V,I·• 140 mA 
dan wordt · f- = l.lo-tcoulOIIlb/aJ. ' · 
We. zienf•/J- = J" . 

Als de druk toeneewt ~~ !+ ook toenou1.en. Indian de posi tieve 
ruimte..Ladin~ e;;roter wordt, ze.l de potentiaa.loerg ook groter : ·: ;:•. 
wvrden,waardoor de ionen uterk.afgeremd worden en de ruimte-
l~~Ldlnb zal. 'oenemen. • ,. . ... _ 
In fig~~.tr 1.0 is een ~ogl3l~.,~k kwali t•tief verloop van de poten~~~i~J':4 .• 
aail~.,~nen .A-n de ioniaatorbuis ten~evulge van de e.l.ektronen- · .. _.. 1 

· 

en ionenstroom getekend. We zient d~t in het potentiaal-
verloop in de z-richting (1if$.lODJin het !Aidden een verho-> 
t;ing optreedt. Ueze verhoging lS te wijten aan de rui.m• 
t:elw.ding. Doordat de eJ.ektronen hier sneller lopen ,zodat 
ze. een kleinere~ b.hjdra.ge tot de ruimtelw.din& laveron, ·~ 
de ionen lw.ngz~e~een grotere bijdrage tot de poaitieve 
ruimtelw.ding. Hierdoor zal de potentiaalverhoging geaocen-
tueerd worden. Hierdoor zaU. de extra.ktie-effic;UfncJ .Une
men,waardoor de ionenstroom niet linew.ir met de-druk toe-
neemt. 
De potent·iaalput, die in figuur 10: getek:end is,· geeft bet 
spanningsverschil tus~en da wand en ~en plQats op de etr~. 
Met behulp van de vergelijking van Poisson Vt. lli-ft lcunnen 
we proberen iet,s over de diepte vw.n de put te ze~gen door . 
in tegratie : .:/~.IJ-- I { '/: j ~~ r .Lrj Jr . 
Stel dat de rulmte!ading zich bevindt binnen een b~p~~~de 
straal r1 wua.rbij het potentiaa.l verschil u;(r:;:rl)-Qlr=U)::AU. 
D~n is het p_otenti~w.lvarschil tussen een str~Al r{,S'oter 
dan r1. en de aa eenvoudig te bepa.len. Voor r >r:i_ 18 f.:::O . . · 
en dus U{r2 )- TD..r1 ) = { /'i'(J r)J,}J,.,; d:ua Ul,r2)-V(O) =AU ~/{r; j,.,J.rjL} 
Bij toenemende r2 zal het potentiaalverschil-\f#ook toe- -. 1 

nemen. ~it systeem kunne~ we realiaeren met het g~~rapte · 
ionisatorbuisje. De electronenatroom zit magnetisch op
gesloten binnen de str~al rl•Aia de rand van dit buisJe 
overal dezelfde spannin6 h&eft z.U bij toenemende atr¥.&1. 
r2 de ~pannin~ op de as moe~en. dalert( W.tneea~ t~e!) .liier- · 
door z1an de 1onen een schU.l.ftll.gge-n~ pl(hentl.~aJ.goo~, . 
waardoor ze snelier gellxtrawaord •ull:en worden. Uierdoor 
is er winder kana op vorrain.& vliLn een potentiaalbarc.U1C 
de metj_n~en blijkt ook, clat hei verbw.nd tussen de dru.k en 
de ionenstroum l~n~er linea1r bliJft {sie ~r&fiokJcr.j). 

Ale conclusie v~n dit onderzuek mogen we stellen, d~t de 
di~eter en de vorm v~n de buis niet erg kritiscn is voor 
de maximaal bereikbare iunonetroom en de bundeldiawloter. 
Verder zien w•,dat bij toenemende exti'aktiespanning, de . 
diameter v~n de oundel afnaemt en dat de bundeldiam~tar 
bij maximale diohthaid kleiner is dan bij mw.xi.Jllaal totw.le 
stroom. 
Bij een koniscb uitlopende buis besta¥t een beter lineair 
verband met de druk dan bij een rechte buis. Het werkg•~ 
bied bij ioni,llltie v~n een H•atooabundel ligt in de ord• 
van 1 a 2.lo- torr, zodat het gebruik van een konieah pi~~
~e geen bijzondere voordelen biedt. 

:=.;: 
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c. :Meting van-l!!, emit't~li-.,. 

U& iets over het gedrag van een bllndel-~ia,~l...¥()1-
doende om alleen de bundelintensiteiteverdeLlng over de 
afstand tot de as of het ~erloop van enkele afzonderliJ
ke ba.nen vH.fl de deeltJes in een veld te beschouwen. 
De plaats van en de r1cnting w~arin het deeltje zich 
beweegt kunnen we vast-le6gen met een punt in een 6-
dimensionale faseruimte met de co~rdinaten x,ij,z,px 1 P~ 
en Pq• Doorrlat de bundel rotatiesY.-.trie vertoont en 
we arzien van banen buiten een vla.k door de bundelas, 
mogen we ons beperken tot een twee dimenaionale f~seruim
te ofwel een fasevla.k met ale coUrdinaten r en Pr• Met 
r be doe len HltE af'atand van het beachouwde deE~l tje tot de 
bundelas, die we z-as noemen. Met Pr bedoelen we de im
puls in radille richting;in platats van Pr gebruiken we'U 
hoek, die de.baan van het deeltje met de z-as maakt en 
de axiale snelheid van 9~t deeltje. De ·hoek geven we aan . 
met de divergentie r•(~)en de snelheid met U ala aU . · 
de energie van het deeltje is. 
De verzameling van alle. pun ten behorende bij • de de~l tjea, 
die een bundeldoorsnede per tijdseenheid passeren vorat 
in het fasevlak een oppervlak. De grootte van dit opper
vlak is een maat voor de bundelkwaliteit of emit,antie 
{zie litt.9). In figuur ll is zo'n 9ppervl~ ~n hat f~ae
vlak r,r'getekend. 
De emittantie he~ft als eigenschap, dat hij tijdens de 
bundelbehandeling (indian daze niet al te fore op de bun-
del ingrijpt)konetant blijft. · 
Bi j de in de praktijk voorkomende bundelgeleidingssyetemen 
blijkt, dat de omhullende van het oppervlak in hot faae
vlak een"ellips" is. De grootte va.n het oppervla.k word~ 
met L aan~egeven en de eenheid is marad. 
De emittantie van ~en bundel wordt dus bepaald door de 
grootte van het oppervkak en de snelheid van de d~eltjes. 
In formule wordt de emi ttantie ~ met ala eenheid 
mmr~d(ev)~ gegeven door: € • 1 • 
Terwille van de eenvoud is het etektiesysteem dat we 
gebruikt hebben zo gekonstrueerd, dat we een x,x• meten, 
ala X de afstand tot een vlak door de bundela8\h~t ij-Z • 
vla.k:) is 1n plti.ats van r,r•.Daar bet redelijk .1a.om ro
tatiesymmetrie te veronderstellen, gezien het fait, dat 
de ionisator met bijbehorend extraktie en focusaarings
systeem rotatiesymmetrisah is opgebouwd en omdat dit 
binnen experimentele nauwkaurigheid aangetoond is, kun
nen we de omhullende in een x,x•- overvoeren in een om
huliende in ean r,r'-vlak. 
Uitgaande van een Nellipavormig"faseoppervlak in hat 
x,x'-vlak kunnen we de omhullende ellips beschrijven met 
de formula : x , , 1 ' 

· ( n> )
2 - 2z ~ + ·( ~2 ( l + z2 jf= 1 (litt.9) 

Dit is een omhullende behorende bij een bundel, die in 
z=o een waist ofwel ~en beeldpunt vormt(pl~ts met de kl9.1.P•·~ 
ste bundeldiameter ~0 ). De grootste diver~entie is x

0
•. 
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Voor een bundel met rot~$ieay•etrie gel4~: x2 + ~2-~2 en 
(x ')J. + {!J ')1 == tr •f -~~~ndien .. ~ b~'l nie~ ~Q~tJ)lfi!) 
'verd~r &.?;eldt.: ~ i!f· 24 + ( Ji,:, )2 {l+z ~~ • l. 
Hieruit volg• do~r optell4h en ~ee delen : • 

C!: ) 2 - 2z rr• + ( r' f ( 1 +z2 ~ = 1 
r~ -r;.t. 17 ~ 

met r, • x,VZ en r,'= x,' 'fl.' • 
Dus het r,r'-fu.sevJ.ak is gelijkvor1aig met het x,x'-vlak 
m~~r het oppervlak is in fHktor 2 groter. We detekteren 
dus een emittantie, die een faktor 2 kleiner ie dan de 
emittantie van de bundel. 
Het detektiesysteem best~t uit· twee evenwijdige sp1eten. 
De e~rste spleet, analJeator genoemd, l~gt de x-co8rdi
naat vast en de tweede 1 detaktorsp1~et genoemd,detekteert 
de hoekspreiding dus de diYergentie behorende bij de stand 
van de analy sat or. 
Het detektiesysteem is ontworpen voor..l..een bunde1 met 
maximale emit tan tie c • 50 mmrad (eV)• , een bundeldia.me
ter van 10 mm., een intensiteit van l..)lA bij een dee1tjes
energie van 2 keV. 
In figu~r 12 ie een doorsnede van het bunde1detektiesy
steem getekend. 
De frak tie van de bunde1, die door de anal7satorep1eet 
wordt doo~gela~en b~vindt?z~ch in ean ~eb~ed, begrenst 
door : d = s + z • tan~ 
Hierin is d = breedte van de bunde1, 

s = sp1eetbreedte, 
oc, = ~i vergen ti~ho ek 

Voor z • 1 geldt: D • s2 + l .• tan~~ 
Er e:::;eldt ook : D • 1 tancx. + i"Sx is 
o1we1 ; l.tan~= D- ~s $is 
lndien s<<l·tano(. dan ge1dt: D~l.tano<. 

en de rel, onnauwkeu.ri6heid = f.::: :c r + -i f" + •n. + y. 
Hierin zijn Of ,C'_D enos de absolute onna.uwkeurigheden in . 
de grootheden 1,D en e. De onnauwkeuri6heid in de diver
gentie wordt in houfdzaak bepaa1d duur Ol) en a. 
Het lijkt redelijk, in verband met de onnauwke~igheid 
in de strnommeting te etreven n~J.ar eon na.uwkeurigheid in 
tan~ van 1~ • Daarom is voor ~ = 1~ genomen • D•moet 
dan met een nauwke~righeid van 5.h 10 ~ gemeten worden. 
De onnauwkeurigheid van D (eJi) wo.Fdt meda ·bepa.ald door de 
breedte van de detektorspleet s' en wel evenv~e.l door a• 
a.lsdoor 8 • Daarom neznen we e = s •. 
Jm een redelijke detektiestroom over te houden mogen 
a en s' niet te klein genomen worden. Bij een bundeldia
meter van circa lU mm 1ijkt een waarde voor 8 = a' =u,5.mm 
redel~jk. Dan wordt D = 5 u en l = 25 mm. Di t bleak een 
goede geometrie te zijn. Bij de detektie'werd later 1 • j) mm 
genomen orudat di t bater leek, doordat de diameter van de 
bundel niet 10 mm. maar 15 mm. bleek te zijn. De lengte 
van de sp1eten is Jv wm. 
De opste1ling ten behoeve van d~ meting is de volgende 
(zie figuur lJ) : in de ionisator worden ~nen gevormd, 
die door midliel van de extraktor geU.xtra;toerd worden. 
Door bet verschil van spanningen op·de twee volgende elek• 
troden, Wi.l.i::t.I'van de lat£tste.een rooster is,wordt de bundel 
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g~i_ocusseerd op de analy~atorspleet. Door nu de spanning 
van de eerete focusseer~lektrode te veranderen zal de 
plauts van de waist, dit is de plaata waar de bundel 
de kleinste diameter heaft, verlopen. Hier.door kun~en 
we een eroitta.."'ltieplaatje van de bunde-1 voor, in en achter 
een waist detekteren. In figuur 14 staat het kwalita
tieve verloop van de vorm van het faaeoppervlak met de 
plaats ten opzichte van de waiet. 

In de grafieken :JII t/m :rx: staa.n de resul tliten van de 
metingen. up de bl~den met index~ ataat de stroom,die 
door de detektor gemeten is, al~ funktie van de plaa;a 
(ij) van de detektor rnet als parameter x • .licn verplaatsing 
in de i~ichting betekent een hoekverandering. 
0rn de emittantie te bepalen zijn we ala volgt te werk 
gegaan. 
De bre~dte van den piek,behorende bij een waarde,die 
lo,;4:i.Evan de rua.ximaal ~emcten stroom, neroen we a.ls maat 
voor de maximale divergentie. ~lke piek Qehoort bij een 
bepaalde x-waarde (de grootste piek bij X a 0 )zodat 
de breedte en de pli:i.ats van de piek,ten opzichtc van 
de piek behorende bij x ~ o , de gro0tste en de klein
ste divergentiehoek bij daze x-waarde vustlegt. Door 
dit nu voor een aantal x-waarden in een figuur te te
kenen kun"len we een faseplaatje construeren en hieruit 
de erni t tan tie be pal en. OrA aan te geven, dat we een 105' 
verhouding heboen genomen voegen we deze waarde ale 
een index aan L toe : 10 10 • De em1ttantie is niet 
all.een voor een llf;b waarAe maar ook voor 20,30,40:en 
75% bepa:\ld. 
Dat gedeelte van de grafiek, dat buiten de door de ver
houdine bepaulde breedte valt, is van belang voor hat 
bepalen van een x,l (x)-curve, omdat we hat oppervlak 
van dat §edet:lte kunn~n bep~l~n·., Met 1 (x) worde be-
doeld : ax ( I tot.aa.L( x,x ,lJ..tlJ ) ) • 

In de grf..\fieken met index b etaa.n deze x,l(x)-curven. 
Verder stu.an hierop de fasepla.atjes an de inteneiteit 
l={l(x)dx als f'unktie van de emitta.ntie en de briljan
tie a.ls funktie van de emi tt&ntie(L). 
Met de intensi t-=-i t I wordt bedoeld het u.antal deel tjee 
van de bundel, die een emittantie bezittan,welke klei
ner is, dan een bepaalde waarde. Met ! 0 wordt oedoeld 
de intensiteit bij een zeer grote waarde van de etnittan-
tie. In de grafieken staat ~. 1_ l/lo als !unktie van 
de enli t t a.n tie. .) ~/ 

-Met de brilj~tie (B) b~doelen we : B= ~. (wmrad)~L 
Hie.ruit zien we, dat de br~ljantia aen Inaat is voor de 

intensiteit per ruirntehoek. 
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Ala conclueie van deze. matingen mogen we at&llen,d~t 
de totale grootte v~n de emittantie niet sterk a!han
kelijk is van de vorm v..n hat ionisatorbu1 sje •. · : 
Ue kleinste ma.ximale emittw.ntie is 1,10 mmrad voor de 
trapvormige ionisw.torbuis. Hierdoor blijkt, dat hat 
gebruik van deze vurm tocii voordelen hiedt ten opzioh
te van een buie met konstante doorsnede. 
De werkelijke emittantie van de bundel (dus in,het 
r,r'-vlalc) is 2,2 mmrad ofwel[ali)Q mmrad (ev)t. 
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I abel 
Gegevens over de inate1lingsptA.rameters pij de uatieken. 
Grafiek l : -. 

(1) x = 16 UWl, d' • 5 mm,instellinl oe•illator 2kV,7~. 
F0 • 2,v5.10 torr.De drwt in de disaocl.ati•kamer 
i~ 5.10 torr. ' 

(2) x• 1~ mm, d' = 3 ma, installing oscillato.r 2kV 1 J.:lo.A. 
Po a 1,35.10 torr. De druk in de dissociatiekaaer 
is 5.lu torr. 

Grafiek 11 : ,. 

(~); maximale totaalstroom : 1+= 0.54 A. lel• l6,o mA 
Bij maximale dichtheid op de co~lektor~a : 
1+: U,Jd A. lel • 13,5 ~A, p = ~.~.10 torr. 

(2) nuuimn.le 'tvtkWolstroom: I.,..c u,ll2 .A, lel• ld,j u. 
ma.xl.lllale dich theid op de as : l+ • 0, 43 A. 
p= .?.,2.10 t~Jrr. 

Grafiek 111: 
(1) UltiX.lli1t\lt! totaal stroom: I.'" =o, bj A, lel=ib, 0 mA. 

maximdle dlchtheid op de as: lT=o,jo A, lel;l4,2mA. 
p= l,o5.10 torr. 

(2) maxlUl~e totaalstroom : 1+: 0,67 A.l 91• ld,lmA. 
p= 1,12.10 torr. 

Grafiek lV : 
( 1) maxiinale totaH.lstroom 

maxim.ale dichtheid op 
p: 1,25.~0 torr. 

(2) ma.x.imale tottlalstroom 
p= 1,40.10 torr. 

Grafiek V : 
(l) max~nale totaalstroom 

p= 1.45.10 torr. 
(2) maxi:aa1e totaa..Lt3troom 

p• i,Ju.lO torr. 

Grlifiek VI : 
(l) maximale totaa1stroom 

~· l,4U.lU torr. 
( 2) maxiiilale totaa~stroom 

p: 1,J4.10 torr. 
Grafiek VII : 

1+-= O, 77 A,lel• 18,6mA •. · 
de as l+s 0,50 A.lel•lS,OaA.. 

: I+• 0,86 A.1el= 18,3 mA. 

I+= l,Ol A,Ie1=1d,l mA. 

: I+= v,67 A.lel•l6,2 mA. 

meting van r~sep1adtje bij een tra~vvrQi& ion1ea-
torbu1sje. . 
Ue.xt1 == 2000 volt. Ufoc = .lUOO vult (1 •1,6 A) 
Iel s 15,5 ta.A.Bundelstroom = J,2v A. . 

(1) 

Bij x =0 is de stand van de analysatur: 9,30 ma. 
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~ao~l (vervolg) : 

(2) Uextr=2uv0Volt; Ufoo=ll·JuVolt (lsl,4 A). 
Iel • 15,0 wA. Bundelstroow • 4,0 A. 
Bij x • 0 is de s~and van de. analysl\tor b,OOl!llil. 

(J) Uextr• 20<JOVolt. Ufoc• l2u0Volt (1 .1,0 A). 
lel :: 15,0 mA. Bundelstr•)Om • 4,1 A. 
Bij x • 0 is de st~nd vtln de ana.ly,sator:7,5U IilUl. 

(4) Uextr• 47vVolt. De spanning van de extraktor 
ten opzichte vlSO tUt.rde ie 15JvVolt. 
Ufoc = 940Volt (1= 2,4 A). lel • 15,0 mA.Bundel
at roum == j .1.13 ro.A. Bij x • _0 is de stand van de ana
lysator : t),90 mm. 

'Jrafiek Vlll : 
i~eting v~n een 1i:iseplaatje bij een buisdi!lllleter 
van 12 rrun. 
Hierbij is de afst~d analysator- detektor 46 ma 
en de &.1meti"lgen van de spleet 5,2 x 0,5 mm. 
Uextr ~ 2U00Volt, Ur0 c = llUUVolt (1== 1,2 A). 
Iel • 15,0 mA. Bundelstroom ~ 2,J A. 
Bij :< • 0 itl de stand van de analyaator :9,00 mm. 

Gra1iek IX 
l~le ting v~n 2e n f~:~.se plaa tje bi j een buisdiametttl" 
van lb rum. 
Hierbij is de ufetand analysator-uetektor 4b WD. 
en de ~i111eti'1gen vtsn de spleet 5·,2 x u,5 llll. 
Uextr • 2uuuVolt . Ufoc & ll20Valt (I• 1,6 A) 
Iel = 15,0 mA. Bundelstroom 4,2 A. 
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